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Tämä kehittämistyö alkoi Touhula Otsontähden työntekijöiden toiveesta saada mu-
siikkikansio eri vuodenaikoihin liittyen. Työn tavoitteena oli kehittää Touhula Otson-
tähden musiikkikasvatusta. Kehittämistyön tuloksena syntyi tuotos, Otsontähden 
musiikkikansio päiväkodin kasvattajien käyttöön. Kansio pitää sisällään tiedon mu-
siikin eri työtavoista ja siitä, miten musiikkikasvatus näyttäytyy varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteissa, lapsen musiikillisista kehitysvaiheista, vartalon ja äänen 
herättelystä sekä laulukirjoista kootuista lauluista, loruista ja laululeikeistä. Kansion 
avulla kasvattajat voivat toteuttaa laadukasta musiikkikasvatusta arjen eri tilan-
teissa. Kehittämistyö toteutettiin 1.1.ꟷ 30.10.2020. 

Kehittämistyön tutkimusmenetelmänä toimi kirjallisuuskatsaus sekä tuotos. Teo-
reettinen osuus koostui kirjallisuuskatsauksen muodossa, jossa avataan musiikki-
kasvatusta yleisesti sekä sitä, miten se näkyy varhaiskasvatuksessa. Teoriassa tuo-
tiin esiin toimintatuokioiden suunnittelua laajemmasta yksityiskohtaisempaan sekä 
lapsen musiikillisia kehitysvaiheita ja musiikin vaikutuksia varhaiskehityksessä. Ke-
hittämistyössä korostettiin huomioimaan lapsen kehitys ja se, miten tärkeää musiik-
kikasvatus on lapsen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. 

Musiikkikansion alkuun koottu teoreettinen osa auttaa kasvattajaa suunnittelemaan 
musiikkikasvatusta arjen eri tilanteisiin. Kansio auttaa hahmottamaan lapsen musii-
killiset kehitysvaiheet sekä tukemaan eri työtapojen yhdistämistä musiikkikasvatuk-
sessa. Laulut, laululeikit ja lorut on koottu monista eri teoksista huomioiden Otson-
tähden teemat taide ja liikunta, työntekijöiden toiveet sekä vasun tavoitteet musiik-
kikasvatukselle. Laulut jakautuvat vuodenaikojen mukaan huomioiden eri juhlapy-
hät. Musiikkikansiossa korostuu eläin- ja ötökkäteema, koska Otsontähden päivä-
koti sijaitsee metsäisellä paikalla, jossa lapsilla ja kasvattajilla löytyy ihmettelemistä. 
Myöskin kansiossa on pyritty vasun peräänkuuluttamaan musiikin integrointiin. Näin 
ollen toivon kansion tukevan tätä yhteistä ihmettelymatkaa ja musiikin ilon löyty-
mistä. 

 

 

 
Avainsanat: musiikin rakenne ja vaikutukset, musiikkikasvatus, musiikkituokio, 
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JOHDANTO 

Varhaiskasvatuspäivää vietettiin 12.3.2020 teemalla ”lapsella on oikeus ilmaisuun.” 

Tämä teema pohjautui Karvin (kansallinen koulutuksen arviointikeskus) syksyllä 

2019 julkaistun varhaiskasvatuksen laatu arjessa -raportin tuloksiin. (Käsmä 

1.3.2020.) Repo ym. (2019, 4) tuovat esiin, että varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteiden asettamat sisällölliset tavoitteet toteutuvat suurimmaksi osaksi hyvin. 

Tästä huolimatta puutteita esiintyi erityisesti alle kolmevuotiaiden pedagogiikassa 

sekä taidekasvatuksessa kuten musiikki ja ilmaisu. Musiikki toteutui taidekasvatuk-

sesta säännöllisimmin. Raportista kävi ilmi, että 61% vastaajista kertoi suunnitel-

mallista musiikkitoimintaa olevan viikoittain ja vain 29% kertoi, että musiikkitoimintaa 

oli päivittäin. Loput 10% kertoi, että musiikkitoimintaa oli kuukausittain tai harvem-

min. (Repo ym. 2019,4, 95.)  

Musiikki aiheena on lähellä sydäntäni ja nämä tulokset olivat surullista luettavaa. 

Siksi musiikille uskollisena ja silloin Touhula Otsontähden musiikkivastaavana toi-

miessani, lähdin kehittämään heidän musiikkikasvatustaan, joka on työni tavoite. 

Kimmoke kehittämistehtävään tulikin työntekijöiltä ja heidän toiveestaan saada mu-

siikkikansio eri vuodenaikoihin liittyen. Näin ollen Touhula Otsontähdestä muodostui 

yhteistyökumppanini. Musiikkikansion tavoite on, että jokaisen kasvattajan on 

helppo toteuttaa laadukasta musiikkikasvatusta arjen eri tilanteissa. Työn teoreetti-

nen osa on koottu kirjallisuuskatsauksena ja tuotoksena on musiikkikansio, johon 

on hyödynnetty teoriaosan tietoa. 

Yksityinen päiväkotiperhe Touhula on perustettu vuonna 2010 ja päiväkoteja on 140 

ympäri Suomea. Jokainen päiväkoti toteuttaa teemaa, joka näkyy päiväkodin ar-

jessa. Touhulan varhaiskasvatuksen periaatteita ovat kokopäiväpedagogiikka ja 

pienryhmätoiminta. Pedagoginen toiminta on tarkasti ja pitkäjänteisesti suunnitel-

tua. Touhula Otsontähti on taide- ja liikuntateemainen, kuusiryhmäinen hirsipäivä-

koti Karhuvuoressa. Päiväkoti avasi ovensa elokuussa 2019. Otsontähden arki on 

täynnä liikettä ja taidetta. Liikunta on läsnä kaikilla oppimisen alueilla sekä ilmaisun 

monet muodot ovat monipuolisesti osana lasten arkea. Oppimisen ja onnistumisen 

iloa koetaan musiikillisen, kuvallisen, sanallisen sekä kehollisen ilmaisun kautta. 

(Touhula, 2020.) 
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MUSIIKKIKASVATUS  

2.1 Musiikki, sen rakenne ja vaikutukset 

Musiikki on ja toimii kokonaisuutena. Siitä voidaan erotella erilaisia perusaineksia, 

jotka toimivat itsenäisesti. Näissä on omat järjestyksensä, sisältönsä ja kestonsa, 

alkunsa ja loppunsa. Musiikillisella tapahtumalla on oma musiikillinen muoto, jota 

kutsutaan kokonaisrakenteeksi (Kuva 1). (Lindeberg-Piiroinen 2017, 33–34.) Nur-

men (2019, 53) mukaan musiikin hyötyjä on tutkittu paljon. Musiikin vaikutukset elä-

mässä nähdään Lindeberg-Piiroisen ja Ruokosen (2017, 23) mukaan kaikissa yh-

teiskunnissa ja yhteisöissä, jolloin musiikki ei tunne kansallisia ja kansainvälisiä ra-

joja. Musiikki toimii vuorovaikutuksen pohjana, siellä missä on kommunikaatiota, on 

myös musiikkia, kirjoittajat toteavat. Musiikki vaikuttaa meihin myös tiedostamatto-

malla tasolla (Lindeberg-Piiroinen 2017, 32). Poole (2016, 11) korostaa, että mu-

siikki valmistelee aivoja korkeamman tason ajatteluun ja vaikeampiin tehtäviin.  

 

Kuva 1. Musiikin kokonaisrakenne (Lindeberg-Piiroinen 2017, 34). 

Musiikkileikit ja -sadut, orkesterileikit, musiikkiliikunta ja dramatisoinnit kehittävät so-

siaalisia taitoja (Nurmi 2019, 61). Nurmi (2019, 60) lisää, että musiikillinen aktiivi-

suus tuo onnistumisen kokemuksia, kasvattaa itsetuntoa, kehittää kärsivällisyyttä 

sekä tarjoaa kanavan tunteiden ilmaisemiselle. Näin ollen, lapsuudesta saadut mu-

siikilliset hyödyt Nurmen (2019, 53) mukaan vaikuttavat aina vanhuusikään saakka. 
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Seppäsen, Lindeberg-Piiroisen ja Tarvosen (2017, 224) mukaan musiikki synnyttää 

yhteisöllisyyden kokemuksia ja näin ollen rohkaisee lasta toimimaan ryhmässä. 

Tämä tukee ihmisen perustarvetta kuulua joukkoon, tulla nähdyksi ja kuulluksi. Lin-

deberg-Piiroisen, Ruokosen ja Pantsun (2017, 342) mukaan lapsi oppii musiikin 

avulla hahmottamaan oman ”minänsä”, toiset ihmiset ja elämänsä. Lisäksi musiikki 

saattaa paljastaa asioita, joita muu toiminta ei tuo esille. Tästä on apua esimerkiksi 

kehityshäiriöiden havainnoinnissa. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 15.) 

2.2 Musiikkikasvatus varhaiskasvatuksessa 

Musiikkikasvatus on mahdollista päivittäin arjen eri tilanteissa ja sen avulla tuetaan 

lasten ilmiöoppimista (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 359). Lasten valmiudet musii-

kin hahmotuksessa kehittyy leikinomaisen ja kokonaisvaltaisen musiikillisen toimin-

nan kautta (Seppänen ym. 2017, 214–215). Varhaiskasvatuksen musiikkikasva-

tusta ohjaavat tavoitteet ja sisällöt on kirjattuna varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteissa (2018) (myöh. vasu) ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2017) (myöh. taiteen ops) (Nurmi 2019, 273).  

Vasussa (2018, 23–24) puhutaan laaja-alaisesta osaamisesta, miten kasvatus tulisi 

olla tiedon- ja taidonalat yhdistävää osaamista. Poole (2016, 15) tuokin esiin, että 

kasvattajilla on vaikeuksia integroida esimerkiksi matematiikkaa ja tiedettä musiik-

kituokioille. Vasun (2018, 42) mukaan luonteenomaista on kokonaisvaltaisuus ja il-

maisun eri muotojen yhdistäminen. Taiteellinen ilmaisu edistää lasten oppimisedel-

lytyksiä, sosiaalisia taitoja ja myönteistä minäkuvaa sekä valmiuksia ymmärtää ja 

jäsentää ympäröivää maailmaa. Vasussa (2018, 43) musiikillisen ilmaisun tavoit-

teena on ”tuottaa lapsille musiikillisia kokemuksia sekä vahvistaa lasten kiinnostusta 

ja suhdetta musiikkiin.” Lapsia ohjataan kuuntelemaan ja havainnoimaan ääniym-

päristöä. Lapsille annetaan valmiuksia hahmottaa musiikkia leikinomaisen musiikil-

lisen toiminnan kautta esimerkiksi laulamalla, soittamalla, loruilemalla, musiikkia 

kuuntelemalla tai tanssimalla. Näin ollen lapset saavat kokemuksia musiikin syk-

keestä, sanarytmeistä ja kehosoittamisesta. Lapsia rohkaistaan kertomaan, tanssi-

maan tai piirtämään musiikin herättämistä ajatuksista (Kuva 2). (Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteet 2018, 43.) 
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Kuva 2. Varhaisiän musiikkikasvatus VASUssa (Piispanen 2019, 15). 
 

Taiteen opsissa (2017, 41) musiikkikasvatuksen tavoitteena on ”lapsen luovuuden, 

musiikillisten valmiuksien ja itsetunnon kehittäminen.” Kuten vasussa, myös taiteen 

opsissa peräänkuulutetaan leikinomaista toimintaa, jolla edistetään lapsen ryh-

mässä toimimisen taitoja ja oppimisvalmiuksia. Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen 

(2017, 89) toteavatkin, että leikki kuuluu lapsuuteen ja varhaisiän musiikkikasvatuk-

sessa se on olennaisesti läsnä. Leikin lisäksi musiikillisia elämyksiä vahvistetaan 

moniaistisella oppimisella (Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2017, 41). 

Musiikkikasvatuksessa on tärkeää aidosti välittää siitä, mitä teemme. Lapset useim-

miten aistivat sen, mitä emme sano, kuin sen, mitä sanomme. (Lindeberg-Piiroinen 

& Ruokonen 2017, 19.) Myös Still (2011, 99) tuo esiin, että kasvattajan oma suhde 

musiikkiin vaikuttaa suuresti lasten musiikkisuhteeseen. Kasvattaja ja lapsi osallis-

tuvat musiikkikasvatukseen omalla tavallaan. Musiikkikasvatus on vuorovaikutusta, 

joka perustuu vastavuoroisuuteen ja kokemusten vaihtoon. (Lindeberg-Piiroinen & 
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Ruokonen 2017, 19.) Parhaimmillaan musiikkikasvatus varhaiskasvatuksessa to-

teutuu arjen moninaisissa tapahtumissa ja kohtaamisissa (Lindeberg-Piiroinen ym. 

2017, 342). Still (2011, 79) toteaakin, että lapset, jotka kokevat läheisen ja vahvan 

yhteyden laulaviin aikuisiin, nopeuttavat omaa musiikillista sosiaalistumista.  

Musiikkikasvatus varhaiskasvatuksessa perustuu jatkuvaan tuttujen asioiden ker-

taamiseen (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 63). Kirjoittajat (2017, 90) lisää-

vät, että musiikillisen havainnoinnin kehittyminen vaatii toistoja sekä tuttuus luo tur-

vallisuuden tunnetta lapselle. Still (2011, 253–254) tuo esiin sosiokulttuurisen näkö-

kulman, jossa laulamisen, musiikkiliikunnan tulisi olla päivittäistä ja säännöllistä toi-

mintaa varhaiskasvatuksessa. Kirjoittaja jatkaa, että lasten tulisi nauttia moniaisti-

sesta musiikillisesta oppimisympäristöstä, jotta he voivat kehittää musikaalisuut-

taan. Still (2011, 286) toteaa, että varhaiskasvatuksessa, lapsille ei anneta riittävästi 

mahdollisuuksia vapaasti kokeilla, ja tutkia erilaisia soittimia. Tyypillisimpiä varhais-

kasvatuksen musiikkitoiminnoissa käytettävistä soittimista ovat erilaiset puiset ryt-

misoittimet (esim. kapulat), metalliset rytmisoittimet (esim. triangeli), kalvolliset ryt-

misoittimet (esim. marakassit), sointivärisoittimet (esim. sadeputki), laattasoittimet 

(esim. ksylofonit), sekä erilaiset melodiasoittimet (esim. nokkahuilu). (Nurmi 2019, 

70.) 

2.2.1 Toimintakauden suunnittelu 

Ennen suunnittelua on hyvä tiedostaa oma musiikkisuhde, se voi vaikuttaa voima-

varana tai rajoittavana tekijänä (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 360). Varhaiskasva-

tus uran alkuvaiheessa perusteellisesta suunnittelusta on apua ja hyötyä (Linde-

berg-Piiroinen ym. 2017, 347). Ruokonen (2009, 29) vinkkaa, mitä enemmän osaa 

ulkoa, sitä spontaanimmin musiikkikasvatusta voi liittää arjen eri tilanteisiin. 

Kasvattajan tehtävänä on tarjoilla ja antaa niitä välineitä, jotta kaikki pystyvät saa-

maan musiikillisia kokemuksia. Mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä suurempi 

merkitys on musiikkisuhteen luomisella. (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 360.) Kir-

joittajat (2017, 339) lisäävät, että kasvattajan pedagogiikkaan kuuluu halu osallistaa 

lapset aktiivisiksi musiikin tekijöiksi ja kokijoiksi. Musiikkitoiminnan käytännön työn 
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perusta lähtee Lindeberg-Piiroisen ja Ruokosen (2017, 63) mukaan siitä, että tietää 

ja tunnistaa lapsen kehitysvaiheet.  

Suunnittelu lähtee tavoitteista, joiden lähtökohtana on lapset yksilöinä ja lapsiryhmä, 

toteavat Lindeberg-Piiroinen ym. (2017, 347). Kirjoittajien (2017, 349) mukaan en-

sisijainen tavoite on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen, joka on 

pohja kaikelle oppimiselle ja kehittymiselle. Vasuun kirjatut laaja-alaisen osaamisen 

tavoitteet ohjaavat Lindeberg-Piiroisen ym. (2017, 350) mukaan musiikillisen toimin-

nan suunnittelua. Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017, 63) esittävät, että var-

haisiän musiikkikasvatuksella on positiivisia yhteyksiä laaja-alaiseen oppimiseen. 

Yleisimpiä musiikillisia tavoitteita Lindeberg-Piiroisen ym. (2017, 354–355) mukaan 

ovat muun muassa: musiikin ilon kokeminen yksilönä ja ryhmässä, musiikillisen 

muodon hahmottamien (kts. kuva 1), rytmitajun kehittyminen, musiikillisen muistin 

kehittyminen, oma musiikillinen luovuus ja omien taitojen kartuttaminen. 

Tavoitteiden jälkeen, on hyvä laatia suunnitelma koko vuodelle, johon kirjataan mu-

siikilliset tavoitteet koko vuodelle ja teemat. Teemat nousevat esimerkiksi lasten ar-

jesta nousevista asioista, varhaiskasvatuksen kokonaisoppimisen teemoista, ilmi-

öistä, vuodenajoista tai kalenteritapahtumista. (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 358–

359.) Nimenomaan lasten mielenkiinnon kohteitten huomioiminen ovat Lindeberg-

Piiroisen ym. (2017, 340) mukaan lapsilähtöistä pedagogiikkaa. Kirjoittajat korosta-

vat, että toiminnan tarkoituksena on tukea lapsen oppimista ja ohjata lapsi tiedosta-

maan omaa toimintaa ja ajattelua. Piispanen (2019, 12) tuo esiin, että musiikillisen 

toiminnan kuuluu olla kokonaisvaltaista, elämyksellistä ja tavoitteellista. 

2.2.2 Yksittäisen musiikkituokion suunnittelu 

Tavoitteiden jälkeen voidaan miettiä sisällöt ja menetelmät (Luokkala & Grahn 2018, 

8). Still (2011, 57) korostaa, että suunnittelussa on tärkeää tiedostaa lasten musii-

killinen kehitys. Hyvä olisi miettiä, millaisia yksilöllisiä eroavaisuuksia ryhmässä on? 

Ja sitä, mitä lapsen on tarkoitus oppia? (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 360–362.) 

Piispanen (2019, 174) esittää, että päiväkodin musiikkikasvatusta voidaan toteuttaa 

esimerkiksi: koko päiväkodin tai pienryhmän yhteisiä laulu-, leikki- ja soittohetkinä, 

musiikkituokioina, jotka sisältävät esimerkiksi draamaa tai liikuntaa sekä arjen eri 



11 

 

tilanteissa. Still (2011, 95) esittää, että musiikkituokioiden aikana lapsilla tulisi olla 

mahdollisuus kokea fyysisesti rytmi ja musiikin tahdissa liikkumisen iloa. 

Ensimmäisille musiikkituokioille on hyvä kerätä lapsille tuttuja lauluja tai leikkejä. 

Näin lapsille tulee turvallisuuden tunne ja tutut laulut helpottavat ryhmään sopeutu-

mista. Lasten kanssa on hyvä käydä tuokion sääntöjä läpi, eli milloin kuunnellaan, 

soitetaan, liikutaan tai lauletaan. Tämä lisää myös turvallisuuden tunnetta. (Piispa-

nen 2019, 186.) Luokkala ja Grahn (2018, 8) tuovat esiin, että musiikkituokion on-

nistumisen kannalta, aloituksella ja lopetuksella on merkitystä. Lindeberg-Piiroinen 

ym. (2017, 364) esittävät, että tuokio kannattaa aloittaa ja lopettaa kerrasta toiseen 

samankaltaisena. Piispanen (2019, 167) perustelee, että ”mitä pienemmästä lap-

sesta on kyse, sitä tarkemmin tunnin rakenne kannattaa säilyttää samana.” Krokfors 

(2017, 163–164) lisää musiikkituokion pitämiseen muutamia ohjeita: opettele laulu 

itse hyvin, valitse juuri siihen lauluun sopiva opetustapa, valitse sävellaji sekä pyydä 

lapsia kuuntelemaan, kun laulat heille uuden laulun. Kirjoittaja lisää, että kertaa mie-

luummin kuin opetat aina uuden laulun. Lapset jaksavat laulaa samoja lauluja, kun-

han välillä kehittää lauluun esimerkiksi erilaisia leikkejä. (Krokfors, 2017, 163–164.) 

Musiikkituokiota helpottaakseen, on hyvä kirjata asioita ylös, kuten mitä tarvikkeita 

tarvitsee (soittimet, kirjat, äänitteet tai muut välineet), mitä pitää ottaa esiin tai pi-

tääkö tila valmistella etukäteen (Huhtinen-Hildén & Pantsu 2017, 379; Lindeberg-

Piiroinen ym. 2017, 360–362). Tuokioilla on hyvä varautua joustavuuteen ja suun-

nitelmien muuttamiseen tilannetekijöiden mukaan (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 

360–362). 

Alkulaulu toimii aktivoijana ja saa kaikki tuntemaan itsensä tervetulleeksi (Linde-

berg-Piiroinen ym. 2017, 364). Jokaisella musiikkituokiolla Luokkalan ja Grahnin 

(2018, 9) mielestä, ei tarvitse olla aina uutta opeteltavaa ja jos on, niin se on hyvä 

sijoittaa tuokion alkuun. Näin lapset jaksavat keskittyä. Krokfors (2017, 163) lisää 

että, tärkein kasvattajan pedagoginen työväline on oma persoona. Opittuja asioita 

voidaan kerrata useaan otteeseen, mutta olisi hyvä muistaa toiminnan ja levon vuo-

rottelu (Luokkala & Grahn 2018, 9; Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 360–362). Mu-

siikkituokio etenee aina helposta, monimutkaisempaan. Loppulaulun aikana kiite-

tään puolin ja toisin mukavasta yhteisestä hetkestä. (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 

360–364.) 
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Musiikkituokiot eivät aina etene sujuvasti vaan esimerkiksi lapsi saattaa alkaa temp-

puilemaan häiritsevästi. Tällöin yhteinen oppiminen kärsii. Häiritsevää käyttäyty-

mistä ei tarvitse kenenkään sietää, mutta asian selvittely on pitkällinen prosessi. 

Häiriökäyttäytyminen on raskainta lapselle itselleen ja hän saattaa joutua negatiivi-

sen palautteen kierteeseen. Tulisi muistaa, että mitä käyttäytymisen taustalla voi 

olla. (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 373.) Kuitenkin Lindeberg-Piiroinen ym. (2017, 

365) tuovat esiin, että lasta ja koko ryhmää tulee aina palkita onnistumisesta. Syy 

positiivisen huomiointiin voi olla hyvinkin pientä. Myönteinen palaute tuo kaikille hy-

vän mielen ja kannustaa lapsia jatkamaan uuden yrittämistä. (Lindeberg-Piiroinen 

ym. 2017, 365.) 

2.2.3 Varhaiskasvatusikäisten lasten musiikkikasvatuksen arviointi 

Onnistuneeseen musiikkikasvatuskokonaisuuteen kuuluu Luokkalan ja Grahnin 

(2018, 9) mielestä työn arviointi. Työn arviointi tapahtuu Lindeberg-Piiroisen ym. 

(2018, 347) mukaan suhteessa tavoitteisiin, toiminnan sisältöön ja sen toteuttami-

seen. Se mitä oikeastaan tapahtuu musiikkituokiolla, on yhtä tärkeää kuin etukäteis-

suunnittelu (Lindeberg-Piiroinen ym. 2017, 362). Tuokion jälkeen on hyvä kerätä 

huomioita ryhmästä, suunnitelmasta ja omasta pedagogisesta toiminnasta (Huhti-

nen-Hildén & Pantsu 2017, 379). Kirjoittajat jatkavat, että omien tapojen kehittämi-

nen arjessa on tärkeää. 

Jokaisen musiikkituokion jälkeen on hyvä pohtia, miten lapset omaksuivat opetuk-

sen ja mitä he toivat lisää kokonaisuuteen (Ruokonen 2016, 137). Keskustelu lasten 

kanssa on keskeistä koetun musiikkituokion arvioinnissa (Ruokonen 2009, 29). Pie-

nempien lasten kanssa, jotka eivät vielä puhu, voi käyttää kuvia tai havainnoida hei-

dän toimintaansa musiikkituokion aikana. Lindeberg-Piiroinen ym. (2017, 362) jat-

kavat, että seuraavaa kertaa varten voi miettiä: Miten suunnitelma toteutui, mitä jäi 

toteuttamatta ja miksi? Miten tavoitteet saavutettiin? Luokkala ja Grahn (2018, 9) 

lisäävät asioita, joita olisi hyvä pohtia tuokioiden jälkeen. Esimerkiksi: Mistä jatke-

taan seuraavalla kerralla? Oliko tuokio sopivan mittainen? Mikä lasten mielestä oli 

riemukasta ja miten he jaksoivat olla mukana sekä yhtä tärkeää on pohtia: Miten 

onnistuin omasta mielestäni? 
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LAPSEN MUSIIKILLINEN KEHITYS ERI IKÄVUOSINA 

3.1 Musiikin vaikutukset lapsen varhaiskehityksessä 

Musiikki voi parantaa jo syntymättömän lapsen hyvinvointia Lindeberg-Piiroinen ja 

Ruokonen (2017, 83) toteavat. Musiikillinen kehittyminen alkaa jo ennen syntymää. 

5–12 viikon ikäinen sikiö on tietoinen äitinsä äänestä ja äänen värähtelystä. (Linde-

berg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 82, 84.) Näiden avulla Lindeberg-Piiroisen ja Ruo-

kosen (2017, 17) mukaan muodostamme omaa musiikkisuhdetta ja ”luova minä” 

saa alkunsa. Nurmen (2019, 28) mukaan sikiönä kuullut äänet ja rytmi auttavat vau-

vaa tunnistamaan oman äidinkielensä.  

Raskaana oleville suositellaan, että vältettäisiin pitkäaikaista altistumista voimak-

kaille äänille. Esimerkiksi jatkuva melu voi vahingoittaa kuulojärjestelmän kehitystä. 

Lisäksi melusta aiheutuva stressi voi heikentää sikiön immuunijärjestelmän kehi-

tystä. (Nurmi 2019, 59–60.) Kuitenkin Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017, 84) 

tuovat esiin, että ensimmäiset vuorovaikutukselliset äänet lapsi kokee turvaa tuo-

vina. Tuttu musiikki tuo turvaa syntymän jälkeen, kirjoittajat jatkavat. 

Varhaiskasvatuksessa työskentelevien kasvattajien tulisi ymmärtää, että lasten mu-

siikillista oppimista edistetään parhaiten ikään sopivalla toiminnalla. Toiminta sisäl-

tää sekä spontaania ja jäsenneltyjä kokemuksia. (Smith 2011, 9.) Imeväisillä on kol-

men vuoden ikään saakka, kun äidinkieli on vakiintunut, hyvä kyky kuunnella ää-

nenvoimakkuutta ja sävyä. Kielitaito ja musiikillinen taito perustuu hyvään kykyyn 

erottaa äänet. Siksi on tärkeää, että myös kasvattajat varhaiskasvatuksessa ym-

märtävät, kuinka tärkeää on saada lapset tiedostamaan musiikin muutokset, kuten 

esimerkiksi äänen voimakkuuden, nopeuden, sävelkorkeuden, rytmin suhteen. (Still 

2011, 81.) Ruokonen (2016, 127) korostaa, että musiikki ja laulaminen ovat parasta 

puheopetusta. Toisto on merkityksellistä. Lastenlaulut sisältävät puheen kehityksen 

hahmottamisen kannalta olennaiset piirteet: jokaiseen tavuun liittyy oma sävel, 

jonka jälkeen tulee uusi sävel. Tämä rytmisyys opettaa lapselle luonnollisesti taivu-

tuksen taidon. (Ruokonen 2016, 127.) 
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3.2 Musiikillinen kehitys 0–3 ikävuotena 

Kohtu on lapsen varhaisin ääniympäristö. Äidin reaktioilla ympäristön ääniin on mer-

kitystä, miten sikiö äänet kokee. Äänimaailma kohdussa koostuu äidin äänestä, hen-

gityksestä, sydämenlyönneistä, ruoansulatuksesta ja kehon liikkeiden äänistä sekä 

sikiön itsensä tuottamista äänistä ja kohdun ulkopuolelta tulevista äänistä. (Nurmi 

2019, 28–29.) Kirjoittaja jatkaa, että lapsi voi oppia kohdussa reagoimaan tiettyihin 

ärsykkeisiin äidin reaktion mukaisesti.  

Vauvan aistimaailma on vielä avoinna, koska siihen ei ole sekoittunut tiedollisia ja 

muistikokemukseen perustuvia ärsykkeitä (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 

65). Vauvalla kiinnostus laulua kuin puhetta kohtaan Nurmen (2019, 30) mukaan on 

jonkin verran suurempaa. Tämä voi johtua Luokkalan ja Grahnin (2018, 24) mukaan 

siitä, että lapsi alkaa kuuntelemaan omaa ääntään ja nauttii sen tuottamisesta. Lap-

sessa herätetään halu jokellella ja ilmaista itseään (Lindeberg-Piiroinen & Ruoko-

nen 2017, 97). Ensimmäisen ikävuoden aikana vauva kehittyy motorisesti huimasti. 

Vauvalle aikuisen syli on tärkein yhteisen leikin paikka. Vauva tutkii ja havainnoi 

ympäristöään kokonaisvaltaisesti kaikkien aistien kautta. (Lindeberg-Piiroinen & 

Ruokonen 2017, 66–68.) Kasvaakseen ja oppiakseen, pieni lapsi tarvitsee paljon 

unta ja hermosto lepoa. Siksi lapsen nukutus- ja rauhoittumishetkiin kannattaa sat-

sata. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 97.) 0–1-vuotiaiden lasten kohdalla 

parasta musiikkikasvatusta on laulaa lapselle esimerkiksi perushoitotilanteessa 

(Nurmi 2019, 30). Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017, 90) toteavat, että melko 

korkeassa äänialassa lauletut laulut viehättävät vauvoja. Kuitenkin kirjoittajat (2017, 

97) muistuttavat, että jokainen lapsi on oma yksilönsä, ja näin ollen jokainen reagoi 

musiikkiin omalla tavallaan.  

Yhden vuoden iässä lasten mielenkiinto pysyy yllä vain hetken, tästä syystä toiminta 

kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä Piispanen (2019, 180) toteaa. Noin 1–2 

vuoden iässä kielellinen kehitys on nopeaa, siksi on tärkeää puhua lapselle. Mitä 

pienemmästä lapsesta on kyse, sen tärkeämpää on lapsen kanssa keskustelu ja 

kirjojen lukeminen sanavaraston kartuttamisen vuoksi. (Lindeberg-Piiroinen & Ruo-

konen 2017, 70.) Myös lapsen musiikillinen ilmaisu alkaa monipuolistua sekä lapsi 
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alkaa matkia aikuisen laulua melodisesti ja rytmisesti (Lindeberg-Piiroinen & Ruo-

konen 2017, 132). Lapsi alkaa kiinnostua erilaisista äänistä, jolloin hän alkaa kehit-

tämään omaa musiikillista ilmaisuaan (Luokkala & Grahn 2018, 30). 

Lasten sanavarasto ja motoriikka on kehittynyt jo enemmän kahteen ikävuoteen 

mennessä. Myös draamantaju on kehittynyt, jolloin tuokiolle voi ottaa mukaan esi-

merkiksi pienen tarinan. Tässä iässä laulut ja leikit alkavat käydä tutummaksi ja lap-

set tietävät miten ryhmässä toimitaan. (Piispanen 2019, 181.) Tähän ikään kuuluu 

uhmakkuus, mutta musiikin avulla Luokkalan ja Grahnin (2018, 27) mukaan voidaan 

saada lapsen huomio pois ei-toivotusta käyttäytymisestä.  

2–3-vuotiaana lapsi alkaa erottamaan musiikista oikeaa rytmiä sekä havainnoimaan 

nopeuden vaihteluja. Lapsen ääniympäristön monipuolisuudella on merkitystä erot-

telukyvyn muodostumiselle. Musiikin sanallistaminen ja kuuntelu on tärkeää. 2–3-

vuotiaalla on vielä pienet keuhkot, joten hän hengittää usein kesken sanan lau-

seessa. Vähitellen hengitystekniikka kehittyy. On hyvä muistaa, että lapsen ääni-

alue on korkeampi kuin aikuisella. (Luokkala & Grahn 2018, 31.) Tähän ikään kuuluu 

myös mielenkiinto tuottaa erilaisia ääniä esimerkiksi ympäristöstä löytyvien tavaroi-

den avulla (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 132). 

Kolmevuotias on jo hyvinkin innokas osallistuja ja monen lapsen on vaikeaa odottaa 

omaa puheenvuoroa. Tässä iässä ollaan kiinnostuneita soittimista ja soittamisesta. 

Perussykkeen soittaminen onnistuu hyvin keho- ja rytmisoittimilla. (Piispanen 2019, 

186.) Lindeberg-Piiroisen ja Ruokosen (2017, 72) mukaan kolmevuotiaalle todelli-

suus välittyy eri aistien kautta samanaikaisesti, esimerkiksi lapsi saattaa spontaa-

nisti laulaa ja piirtää, tanssia tai keinua. 3–4-vuoden iässä lapsi tulee tietoiseksi syk-

keestä, temposta, melodiasta ja sävelkorkeudesta. Lapsi haluaa toistaa lauluja, kek-

siä omia lauluja tai yhdistellä näitä uudeksi versioksi. Aistielämyksellisyys on siis 

olennaista. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 132, 75.) 

3.3 Musiikillinen kehitys 4–6 ikävuotena 

4-vuotiaana lapsen kehitys on edelleen hyvin kokonaisvaltaista ja yksilöllistä (Lin-

deberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 115). Piispasen (2019, 191) mukaan tämän 
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ikäisten kanssa lauluja voi olla vähemmän, mutta niihin voidaan syventyä aiempaa 

enemmän. Näin siksi, koska Lindeberg-Piiroisen ja Ruokosen (2017, 77) mukaan 

lapsi on kiinnostunut entistä enemmän ympäröivästä yhteiskunnasta, luonnonilmi-

öistä, liikennesäännöistä, vanhempien työstä, sään ja vuodenaikojen vaihtelusta. 

Kirjoittajat jatkavat, että on merkityksellistä ottaa lapsi mukaan esimerkiksi päivän 

askareisiin. 4–5-vuotiaana lapsi kykenee muistamaan ja laulamaan kokonaisia lau-

luja, taputtaa sanarytmiä ja laulaa spontaanisti. Lapsi myös tunnistaa ääneen liitty-

vät vastakohtapari kuten hiljaa-kovaa. (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 133.) 

5–6-vuotias laulaa opetettuja lauluja Piiroisen ja Ruokosen (2017, 133) mukaan yhä 

tarkemmin. Luokkala ja Grahn (2018, 44) esittävät, että tämän ikäinen lapsi käyttää 

ääntään jo ennakkoluulottomasti ja luovasti sekä kykenee kontrolloimaan omaa lau-

luaan. Käsien ja jalkojen käyttö sujuu itsenäisesti sekä lapsi nauttii ryhmätansseista 

ja leikeistä (Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 133). 5–6-vuotiaat kykenevät 

toteuttamaan perussykkeen lisäksi sana- ja melodiarytmiä (Piispanen 2019, 191). 

Esiopetusikää lähestyvä lapsi onkin ahkera ja hänellä on halu oppia uusia taitoja 

(Lindeberg-Piiroinen & Ruokonen 2017, 78). 
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KEHITTÄMISPROSESSI 

4.1 Tavoite ja tutkimusmenetelmä 

Kuten aiemmin on jo mainittu, tämän kehittämistyön tavoitteena on kehittää Touhula 

Otsontähden musiikkikasvatusta, siten että jokaisen kasvattajan on helppo toteuttaa 

laadukasta musiikkikasvatusta arjen eri tilanteissa. Kehittämistyö alkoi Touhula Ot-

sontähden työntekijöiden toiveesta saada musiikkikansio eri vuodenaikoihin liittyen. 

Näin ollen musiikkikansioon on koottu eri laulukirjoista erilaisia laululeikkejä, lauluja 

ja loruja, tietoa musiikin eri työtavoista, lapsen musiikillisista kehitysvaiheista, var-

haisiän musiikkikasvatuksesta vasussa sekä vartalon ja äänen herättelystä. Laulut 

valikoin sen mukaan, mitkä itse olen kokenut toimiviksi ja joita on hyvä muunnella 

eri ikäisille lapsille sopiviksi.  

Kehittämistyön lopputulokseen on vaikuttanut työkokemukseni varhaiskasvatuksen 

parissa. Työvuosien aikana olen havainnut esimerkiksi, mistä lauluista lapset tyk-

käävät ja mikä heitä motivoi sekä minkälaisesta tiedosta työntekijät hyötyisivät. Näi-

den pohjalta kehittämistyön tutkimusmenetelmäksi muodostui kirjallisuuskatsaus, 

jonka tarkoituksena on tuoda esiin, mistä näkökulmista ja miten aihetta on aiemmin 

tutkittu (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 121). 

Salminen (2011, 3) esittää, että kirjallisuuskatsauksen tavoite on kehittää jo ole-

massa olevaa ja luoda myös uutta. Kirjoittaja jatkaa, että kirjallisuuskatsaus raken-

taa kokonaiskuvaa tietystä asiakokonaisuudesta. Kirjallisuuskatsausta tehdessä tu-

lee alue tuntea hyvin, jotta aiheeseen sopivat aineistot tulisi valituksi. On kuitenkin 

muistettava koko ajan oma tavoite ja tutkimusongelma. (Hirsjärvi ym. 2013, 259.) 

Salmisen (2011, 5) mukaan ”tutkimuskirjallisuuteen perustuva kirjallisuuskatsaus on 

systemaattinen, täsmällinen ja toistettavissa oleva menetelmä.” Edellä mainitse-

mista syistä kirjallisuuskatsaus toimii kehittämistyössäni menetelmänä parhaiten. 
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4.2 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Tutkimuksen luotettavuus syntyy siitä, että aineistoon suhtautuu kriittisesti Hirsjär-

ven ym. (2013, 189) mukaan. Luotettavuus lisääntyy, mikäli tutkija käyttää tarkkaa 

kuvausta tutkimusprosessista ja nimenomaan jokaisesta prosessin vaiheesta. Tut-

kimuksen olosuhteet tulisi kertoa selvästi ja totuudenmukaisesti. (Hirsjärvi ym. 2013, 

232.) Tässä kehittämistyössä pyrin käyttämään mahdollisimman tuoretta kirjalli-

suutta. Myös kirjallisuuden määrä kertoo, että aiheeseen on perehdytty.  

Jotta kehittämistyö olisi eettisesti hyväksyttävä tulisi Hirsjärven ym. (2013, 23) mu-

kaan noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Käytäntöön kuuluu esimerkiksi, että 

tutkija noudattaa rehellisyyttä, huolellisuutta ja tarkkuutta tulosten tallentamisessa 

ja esittämisessä sekä tieto tulee olla avointa ja muiden tutkijoiden työtä tulee kunni-

oittaa eli toisten tekstiä ei plagioida. Kehittämistyöni eettisyydestä pidin huolta koko 

prosessin ajan siten, että teoria on viitattu asianmukaisesti. Lisäksi musiikkikansio 

ei ole julkisesti saatavilla, koska laulut ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja. Eet-

tisyyttä lisätäkseni tein kansioon lähdeluettelon ja olen tehnyt tekstiviitteitä asian-

mukaisesti. Eettisyys ja luotettavuus kulkee käsikädessä, jotta lopputulos olisi luo-

tettava ja eettinen, pyrin kertomaan avoimesti kehittämistehtävän eri vaiheista. 

4.3 Kehittämistyön ja musiikkikansion toteutus 

Kehittämistyöni lähti liikkeelle varhaiskasvatuksen sekä musiikkikasvatuksen teo-

riatietoon perehtymällä. Tutkimuskirjallisuuden pohjalta lähdin rakentamaan moni-

puolista kuvaa kehittämistyöni tietoperustaksi. Aihe rajautuikin teoriatiedon kautta 

monipuoliseksi perustaksi. Tutkimuskirjallisuuden lisäksi olen työvuosieni aikana 

havainnut, mitkä laulut, leikit ja lorut motivoivat lapsia musiikkihetkillä ja arjen eri 

tilanteissa ja missä tilanteessa kasvattajat hyötyisivät musiikkikasvatuksesta. Näi-

den ja myös Touhula Otsontähden teemojen ja työntekijöiden toiveiden pohjalta läh-

din kokoamaan musiikkikansiota. 

Musiikkikansion alussa kerrotaan musiikkikasvatuksen eri toimintatavoista sekä 

siitä, miten varhaisiän musiikkikasvatus näyttäytyy varhaiskasvatussuunnitelman 
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perusteissa. Varhaiskasvatuksen perusteet, kun ovat työmme perustaa ja velvoit-

tava tekijä, tätä ei voi unohtaa. Kasvattajana koen, että on tärkeää tietää lapsen 

musiikilliset kehitysvaiheet ja tästä syystä laitoin myös nämä musiikkikansion al-

kuun. Kansiosta voi tarkistaa, että minkälaisen musiikkituokion minkäkin pienryh-

män kanssa suunnittelee ja toteuttaa. Tarkennuksena, musiikilliset kehitysvaiheet 

tässä kehittämistyössä tarkoittaa varhaisiän (0–6v) musiikkikasvatusta. Lisäksi kan-

sion alussa on joitakin vinkkejä äänen ja kehon herättelyyn, joiden avulla voidaan 

hahmottaa omaa kehoa ja äänenkäyttöä. 

Kansioon olen koonnut eri lastenlaulukirjoista, lauluja, laululeikkejä, loruja sekä piir-

tämistä. Painotus oli taide ja liikunta sekä vuodenajat, koska Touhula Otsontähti on 

taide ja liikuntapainotteinen päiväkoti sekä työntekijöiden toiveena oli saada musiik-

kikansio eri vuodenaikoihin liittyen. Myöskin vasun peräänkuuluttama musiikin in-

tegrointi oli musiikkikansion materiaalin kokoamisen pohjalla. 

Ensimmäinen kappale on Otsontähden työntekijän sovittama kappale Otsontähden 

porukka, jonka yhdessä hänen kanssaan nuotinsimme. Myös värikäs viikko kappale 

on tärkeä, koska tällä hetkellä Touhulan linjaus on, että tämän kappaleen mukaan 

tulee viikonpäivien värit. Paljon eläin- ja ötökkäaiheisia kappaleita valikoitui, koska 

Otsontähti sijaitsee metsikössä, jossa liikkuu eläimiä ja ötököitä ja niitä usein ihme-

tellään ja ihastellaan. Pyrin myös siihen, että jokaiseen vuodenaikaan löytyisi help-

poja kappaleita, joita voi lasten kanssa laulaa arjen eri tilanteissa. Myöskin varhais-

kasvatussuunnitelman perusteissa mainitut oppimisen alueet vaikuttivat kappalei-

den valintaan, siten että eri alueita tulisi yhdistetyksi. Lauluja, leikkejä ja loruja kan-

sioon kertyi noin 100. Näin ollen kansiosta on pitkäksi aikaa hyötyä. Kansion lau-

luista kokoan vielä cd-levyn, jotta jokainen kasvattaja pystyy kansion kappaleita las-

ten kanssa laulaa ja leikkiä. Jokaisen ei tarvitse osata soittaa ja laulaa toteuttaak-

seen musiikkikasvatusta. 

Kansion ilme koostuu laulukirjojen lauluista, joten tämän vuoksi pyrin muut sivut te-

kemään mahdollisimman yksinkertaisiksi, jotta ilme ei olisi sekava. Koska Otsontähti 

kuuluu yksityiseen päiväkotiperheeseen Touhulaan, täytyi se näkyä myös kansion 

ilmeessä jonkin verran. Myös cd-levyn kannet tein samalla ilmeellä kuin kansionkin. 

Liitteenä musiikkikansion kansilehti (Liite 1) sekä lähdeluettelo (Liite 2). 
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JOHTOPÄÄTÖKSET 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvin) raportin tulosten perusteella 

halusin lähteä kehittämään Touhula Otsontähden musiikkikasvatusta ja sen myötä 

muita ilmaisun monia muotoja. Jotta ”lapsella on oikeus ilmaisuun” teema toteutuisi, 

tarvitsee sen eteen tehdä töitä ja tämä kehittämistyö on yksi askel kohti sitä tavoi-

tetta.  

Tämän työn perusteella voidaankin todeta, että musiikki on tärkeä tekijä ihmisen 

elämässä, varsinkin vuorovaikutuksen kannalta. Kuten Lindeberg-Piiroinen ja Ruo-

konen (2017, 23) toivat esiin, siellä missä on kommunikaatiota, on myös musiikkia. 

Nurmi (2019, 61) totesi, että musiikki esimerkiksi kehittää sosiaalisia taitoja ja antaa 

kanavan tunteiden ilmaisemiselle. Yhä enenevässä määrin tunne- ja sosiaaliset tai-

dot ovat heikkenemässä, tähän musiikkikasvatus toimii työkaluna. Musiikki toimii 

myös voimauttavana tekijänä, kuten Lindeberg-Piiroinen ja Ruokonen (2017, 15) 

toivat esiin, musiikki paljastaa asioita, joita muu toiminta ei tuo esille. 

Teoriatiedon pohjalta voitiin todeta, että musiikkikasvatus on kokonaisvaltaista, 

mutta niin myös varhaiskasvatuksen perusteissakin (2018, 42) mainitaan kokonais-

valtaisuudesta. Luonteenomaista vasun mukaan on ilmaisun eri muotojen yhdistä-

minen. Tähän myös musiikkikansio pyrkii, yhdistetään esimerkiksi musiikkia ja lii-

kuntaa tai piirtämistä. Ilmaisun eri muotojen yhdistäminen edistää lasten oppimis-

edellytyksiä ja sosiaalisia taitoja. 

Musiikkikasvatuksessa ja kasvatuksessa yleensä tärkeä työkalu on työntekijän per-

soona. Lindeberg-Piiroinen (2017, 19) korostikin, että on tärkeää aidosti välittää 

siitä, mitä teemme. Olen kuullut sanottavan, että jos ei itse pala, ei voi sytyttää. 

Tämä kiteyttää hyvin kirjoittajan ajatuksen. Lapset aistivat sen mitä emme sano, 

Lindeberg-Piiroisen (2017, 19) mukaan. Hän lisää, että kasvattajan pedagogiikkaan 

kuuluu halu osallistaa lapset musiikin tekijöiksi. Tästä syystä tulee miettiä omaa esi-

merkkiä, mitä lapsille näytämme. 

Musiikkitoiminnan työn perusta lähtee Lindeberg-Piiroisen ja Ruokosen (2017, 63) 

mukaan siitä, että tietää ja tunnistaa lapsen kehitysvaiheet. Teoriatiedon valossa, 

mitä enemmän kappaleita osaa ulkoa, sitä spontaanimmin musiikkikasvatusta arjen 
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eri tilanteissa voi toteuttaa (Ruokonen 2009, 29). Kuten jokaisessa toiminnassa, 

myös musiikkikasvatuksessa on tärkeää asettaa tavoitteet. Tavoitteiden asettami-

sessa onkin hyvä tietää lasten kehitysvaiheista yleisesti, mutta myös musiikillisesti. 

Piispanen (2019, 167) korosti, että tuokion rakenne on hyvä pitää samankaltaisena, 

mitä pienemmästä lapsesta on kyse. Myös Korkfors (2017, 164) toi esiin, että lapset 

jaksavat laulaa samoja lauluja yhä uudestaan, mutta välillä on hyvä kehittää lauluun 

erilaisia variaatioita, kuten soittamista, loruttelua, piirtämistä ja niin edelleen. Ruo-

konenkin esitti (2016, 127), että musiikki on mitä parasta puheopetusta ja laulujen 

toistoilla on merkitystä.  

Tavoitteiden lisäksi, toimintakokonaisuuteen kuuluu tavoitteiden arviointi, jota on 

hyvä tehdä sekä toiminnan aikana että jälkeen. Kuten suunnittelulla, mutta myös 

itse toiminnalla on iso merkitys. Tästä syystä musiikki myönteistä toimintaa olisi 

hyvä olla arjen eri tilanteissa. Tänä päivänä puhutaan paljon positiivisesta kasva-

tuksesta. Myös musiikkikasvatuksessa olisi hyvä pyrkiä positiivisuuteen. Tähän Lin-

deberg-Piiroinen ym. (2017, 365) ottivat kantaa, että lasta ja koko ryhmää on hyvä 

palkita onnistumisista, pienistäkin. He lisäsivät, että myönteinen palaute tuo hyvää 

mieltä. Tämä myös tukee lapsen itsetunnon kehitystä ja kannustaa jatkamaan uu-

den yrittämistä. 
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POHDINTA 

Päällimmäisenä ajatuksena on, että olipa työ. Vaikka aihe oli itselleni lähellä sy-

däntä, niin työlääksi tämä osoittautui loppujen lopuksi. Ensin ajattelin, että laulut tu-

lee nopeasti koottua kansion muotoon, mutta loppujen lopuksi musiikkikansion työs-

täminen oli hitain osuus. Ensin täytyi selata laulukirjoja ja miettiä, miten kappaleet 

istuvat Otsontähden käyttöön. Toki varmasti joku toinen olisi saattanut valita eri kap-

paleita. Tämä työ on minun näkökulmani laadukkaasta musiikkikasvatuksesta ja 

koen, että nimenomaan nämä kappaleet tuovat sitä peräänkuulutettua musiikin iloa 

sekä integrointia ja tätä kautta saadaan lapset motivoitua oppimiselle. 

Itseäni kovasti helpottaa arjessa se, että on yksi kansio, josta löytyy tilanteeseen 

kuin tilanteeseen kiva kappale. Ja tärkeintä on se, että se on helppo omaksua ja 

näin ollen opettaa lapsille. Kappaleiden helppoutta puoltaa vielä, se että niitä on 

helppo varioida erilaisiksi, esimerkiksi pienemmille lapsille soveltuvaksi ja niihin on 

hyvä tuoda lisää esimerkiksi vasun peräänkuuluttamaa kokonaisvaltaisuutta. 

Kun tekijä on ihminen, täydellistä työtä ei olekaan. Virheitä tulee tehtyä välillä tie-

dostamattaankin ja osittain väärinymmärrysten kautta. Tässä työssä on käynyt luo-

tettavuuden ja eettisyyden kannalta juurikin näin. Tarpeeksi monta opinnäytetyötä 

ja gradua luettuani yhdistin työkokemukseni tuomat havainnot, havainnoinniksi ja 

näin ollen tiedonkeruumenetelmäksi. Työhön alun perin raportoin, että olen havain-

noinut lapsia mitkä laulut toimivat ja mitkä eivät, vaikka todellisuudessa olen työko-

kemuksen kautta havainnut. Myöskään tutkimuslupaa työssä ei ole, koska tein kir-

jallisuuskatsauksen. Tästä aiheutui lukijalle ristiriita, että olen ilman tutkimuslupaa 

havainnoinut. Kuitenkaan näin ei ole ollut, vaikka tavallaan olikin, koska näin sen 

alun perin raportoin eli ristiriita on olemassa. Halusin tämän asian kehittämistyöhöni 

kuitenkin korjata. Näin ollen en ole ollut tarkka ja huolellinen kuvauksissa. Näistä 

syistä luotettavuus ja eettisyys kärsi. Kuten aiemmin on kirjoitettu, luotettavuutta ja 

eettisyyttä lisää se, että kertoo prosessin jokaisesta vaiheesta avoimesti ja rehelli-

sesti. Tähän olen pyrkinyt ja omalta osaltani käyttänyt hyviä tieteellisiä käytäntöjä. 

Vaikeimpina hetkinä sain hyvin tsemppiä Otsontähden työntekijöiltä ja muilta ystä-

viltä sekä aihe itsessään voimautti ja auttoi jaksamaan eteenpäin. Vinkkinä erilais-
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ten kirjoittamistöiden kirjoittajille, kokeilkaa laittaa itselle mieluista musiikkia taus-

talle. Huomasin sillä olevan ainakin omalla kohdallani vaikutusta. Ajatukset lähtivät 

vapaammin kulkemaan ja pääsi niin sanottuun flow-tilaan, kun musiikki soi taustalla. 

Ja kaiken lisäksi, se vähensi stressin määrää huomattavasti. Tässäkin kohtaa mu-

siikki näytti voimansa. Kannustan jokaista lasten kanssa työskentelevää, taidoista 

riippumatta, musiikin käyttöön arjessa.  

Ennen kaikkea kehittämistyö oli antoisa ja toi itselle lisää inspiraatiota musiikkikas-

vatukseen. Uskon, että Otsontähti tulee hyötymään musiikkikansiosta pitkäksi aikaa 

sen monipuolisuuden ja laajuuden vuoksi. Tarkoituksena on antaa musiikkikansio 

ja cd Otsontähdelle vasta kehittämistyön päätyttyä. Uskon, että kansio otetaan heti 

käyttöön ja saan siitä palautetta ajan myötä. Olisikin mielenkiintoista tietää, miten 

musiikkikasvatus lisääntyy tämän kansion myötä tai tehdä jonkinlainen tutkimus, mi-

ten musiikin käyttö arjen eri tilanteissa lisää lasten hyvinvointia. 
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